
SAJÓVÁMOSI KISBÍRÓ
Sajóvámosi Önkormányzat lapja                  2016. Augusztus
térítésmentes          XXII. évfolyam 2. szám

 Immár 14. alkalommal került megrendezésre a csa   
ládi nap, ami gyereknap és a Közösségi Ház születés  
napja is volt egyben.
2016. május 27-28-29. lett megtartva ez a három na-
pos rendezvény sorozat, amit pénteken hagyomá-
nyosan a helytörténeti vetélkedővel vette kezdetét. 

Az Arany János Általános Iskola öt csapata mérte 
össze tudását. A gyerekek különböző feladatok so-
rán bizonyították felkészültségüket és tudásukat. A 
zsűri elnöke Váradi Lajos polgármester úr volt, to-
vábbi tagjai pedig Juhászné Lipták Erika képviselő 
asszony és Lipéczné Iván Katalin a Kincses Sziget 
Óvoda vezetője volt. A Nekem 8 csapat lett az I. he-
lyezett. Tagjai: Rácz Kristóf, Pável Máté, Nagy And-
rás, Domoszlai Patrik.
A verseny után az érdeklődők megtekinthették Lévai 
Tamás ,,101 hely, amit látni kell” című kiállítását.
Szombaton 10 órától a Miskolci The Forge Terepasz-
talos Hadijátékos klub bemutatója várta a gyerekeket 
és a felnőtteket egyaránt. Délután mindenki meg-
mozgathatta magát a Borsod Twins Zumba óráján, 
utána pedig a kerékpártúrán tekerhetett a falu apraja 
nagyja. A Fussunk Vámoson futóverseny is megren-
dezésre került, amin mint mindig nagyon sokan vet-
tek részt. 
A futóverseny nyertesei:
Női kategória:
I. Tótszegi Rebeka
II. Tóth Bianka
III. Tótszegi Natália

Férfi kategória
I. Kubik Levente
II. Rőczei Zoltán
III. Balogh Adrián

Legfiatalabb versenyzők: 
Körtvélyesi Viktória és Kubik Hanga

14. SAJÓVÁMOSI CSALÁDI NAPOK 
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Legidősebb versenyző: Csiszár Lajos
Vasárnap egész délután ugráló várak, vízi dodgem, 
lufihajtogató bohóc és arcfestés várta a gyermekeket, 
akik nagy örömmel vették birtokba a játékokat.
15 órától óriás buborék show szórakoztatta a gyerme-
keket. A versenyek eredményhirdetése után kulturális 
műsorok következtek a szabadtéri színpadon.

A műsort a Kincses Sziget Óvoda óvodásai kezdték 
meg aranyos táncukkal, amivel mindenkinek mosolyt 
csaltak az arcára. A Shotokan Karate bemutatón te-
hetséges gyermeket láthattunk, akik már számos ér-
met nyertek ebben a sport- ágban. Ezek után a Feeling 
Dance tánciskola fiatal táncosainak nagyszerű tánc-
bemutatóját láthattuk. 

A Pódium Színház Piroska és a Farkas című mesejáté-
kát élvezhették kicsik és nagyok. 
Váradi Orsolya csillogtatta meg ismételten nagyszerű 
énektudását gyerekek kíséretében. 
Csemete Néptánccsoport következett, akik bemutat-
ták hagyományőrző táncukat. Ezek után a Kicsi Ma-
dár Néptánccsoport köszönthettük a színpadon.
Az Arany János Általános Iskola 7. osztályos tanulói 
vicces előadását láthattuk. 
Hagyománnyá vált, hogy minden évben kívánság lufit 
eregethetnek a vámosi gyerekek, ami nagy kedvence 
kicsiknek és nagyoknak.
Váradi Lajos polgármester úr és Molnárné Cseh Má-
ria jegyző asszony ünnepi köszöntő beszédét hallgat

hattuk meg. Mint mindig most is nagy sikert aratott a 
születésnapi torta. 

Tombolahúzás következett, amit mindenki nagy izga-
lommal követett végig. Sajóvámosi fiatalok előadásá-
ban egy nagyszerű kán-kán táncot láthattunk.
Az est sztárvendége a várva várt Szabó Ádám volt, 
aki megmutatta nemcsak kivételes tangóharmonika 
művész, hanem nagyszerű énekes is. Műsorát nagy 
érdeklődés övezte, fantasztikus hangulatot teremtett 
és jó lezárása volt a három napos programsorozatnak.    

Juhász Enikő



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
9/2016.(IV.27) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Az első alkalommal a lakáshoz jutó támogatásáról szóló 2/2016. 
(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Sajóvámosi Község Önkormányzatának képviselő testülete a Ma-
gyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet 3. § (2) bekezdésében a következőre módosul: 
A támogatás csak olyan igénylőnek nyújtható, akinek az önkor-
mányzattal szemben semminemű tartozás nem áll fenn.
A támogatás nyújtásának, feltétele hogy a kérelmezők (vagy a ké-
relmezők egyike) sajóvámosi bejelentett lakóhellyel rendelkezze-
nek, az építendő, illetve vásárolandó ingatlannak Sajóvámosinak 
kell lennie. 

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
10/2016.(VI.29) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 

Sajóvámosi Község Önkormányzatának képviselő testülete a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében elvárja 
a talajterhelési díjról a következőket rendeli el: 

1.§ A talajterhelési díj mértéke

Mérési lehetőség hiányában az általány mértékét a 47/1999. 
(XII.28.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerint vízfogyasztás 
alapulvételével kell megállapítani. 

2.§ A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése 

A helyi vízgazdálkodási hatóság jogkörbe tartozó szennyvízel-
helyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell 
megállítani, bevallani az 1. melléklet szerinti nyomtatványon és 
megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napján 
a Sajóvámos Község Önkormányzata 54300077-10001095 talaj-
terhelési díj beszedési számlájára. 

3.§ Díjkedvezmény, mentesség 

AZ Önkormányzat díjkedvezményt, mentességet biztosít:
1.   Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a ki-
bocsátót a Ktdt. 11. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. 
2.    Minden kibocsátó mentességet élvezz abban az évben, ami-
kor rácsatlakozik a szennyvízhálózatra, és azt hitelt érdemlően 
igazolja. (közszolgáltatási szerződés) ösztönözve ezzel a kibocsá-

tók közcsatornára való rákötését.  
3.     Mentességet biztosít az önkormányzat azoknak a kibocsá-
tóknak, akik 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek,
akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, 
azok, akik egyedül élők ( egyedül éles tényét a népesség nyilván-
tartási adatok alapján ellenőrzi a Község Önkormányzati Hiva-
tal). 

4.§ Ellenőrzés, adatszolgáltatás

1.  A közszolgáltató helyi, vízgazdálkodási hatóság jogkörbe tar-
tozó szennyvízelhelyezéshez tartozó talajterhelési díj megállapí-
tásához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a tárgyévet követő 
év február 28. napjáig az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 

2.    A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató 
által rendelkezésre bocsátott adatok alapján ellenőrzi. 

5. § Vegyes és záró rendelkezések 

1. A rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba. 
2. Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabá-
lyokról szóló 6/2014.(V.23.) rendelet és az azt módosító 19/2014. 
(V.23.) önkormányzati rendelet.
 
3. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezet-
terhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény talajterhelési díj-
ra vonatkozó rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 2003 
XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia. 

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
11/2016.(VI.29) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselő testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében kapott felhatalmazása 
alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ és 
a 88.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról.
A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó kö-
teles a szervezett közszolgáltatás igénybe venni Ht. 32/A. § (2) 
bekezdése alapján az állam által az állami hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátására alapított Koordináló szerv (továbbiakban: 
Koordináló szerv) részére a közszolgáltatási díjat megfizetni. 
Az érintett ingatlanon keletkező települési hulladékot elkülö-
nítetten, az elkülönített gyűjtésre rendszeresített és ezen, célból 
átvett gyűjtőedénybe gyűjtse. 

(1). A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által kiállított 
számla alapján 
a) természetes személy ingatlanhasználók kéthavonta utólag, 
b) a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben 
rögzítettek szerint fizetik meg. 
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KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS 

Ezúton szeretnénk megköszönni Kossuth Zsolt Sajó-
vámos, Sajó út 9. sz alatti lakosnak az önkormányzat 
részére felajánlott paprika és paradicsom palántákat.

VÁMOS TELEPÜLÉSEK
 IX. NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓJA 
VÁMOSÚJFALÚ

A „Vámosok” nagy családja első alkalommal találkozott, 
2007-ben. 
A találkozónak a mai napig az a célja hogy mindjobban 
megismerjük egymást, bevonva kulturális értékeink be-
mutatását, és a sport adta lehetőségek kihasználását is.

Itt kell megemlíteni, hogy a Vám-és Pénzügyőrség, amely 
2007-ben volt 140 éves, bekapcsolódott az évenként meg-
ismétlődő eseménysorozatokba: hiszen ők is „vámosok…”!
Az első összejövetelen megalakult a Vámosok Települések 
szövetsége, amely lehetővé tette a községek együttműködé-
sét, az évenként megrendezett találkozókat 

Így került megrendezésre 2016. június 24-25-26-án a IX. 
Nemzetközi Találkozó, melynek Vámosújfalu adott ott-
hont.
A távolabbról érkező csoportok 24-én délután megérkez-
tek, majd 26-án készülődtek haza.
Mi, Sajóvámosiak is, természetesen résztvevői voltunk 
e-családi összejövetelnek. 
A közelség miatt, mi csak 25-én, szombaton érkeztünk és 
vettünk részt a programokon.
A folytatás előtt ide kívánkozik, hogy a Nemzeti- Adó és 
Vámhivatal 17 fős kerékpáros csapatát- 24-én a délutáni 
órákban- fogadtunk a Közösségi Ház előtt.
A „tekerők”, ahogy ők hívják magukat, eddig minden hely-
színen kerékpárral érkeztek meg. 

S így, útjuk során Sajóvámos útjukba esett, majd vendégül 
látás után, közösen töltöttünk el pár órát, majd pihenőre 
tértek.

(2). Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Koordináló szerv ál-
tal kiállított számlán szereplő határidőre megfizetni 

(3). Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről 2016. március 
31. napjáig kiállított számlák vonatkozásában Közszolgáltató, 
2016. március 31. napjáig kiállított számlák vonatkozásában a 
Koordináló szerv intézkedik 

(4) Azon családi házas ingatlanok használói, ahol a hatósági 
nyilvántartás alapján a bejelentett lakos egyedül álló, 60 literes 
gyűjtő edény használatát kérelmezheti. A jogosultság fennállását 
az igénylő ingatlanhasználónak kell a Koordináló Szerv felé iga-
zolnia, a Központi Személyi adat és Lakcímnyilvántartó rendszer 
nyilvántartása alapján.

(5). Amennyiben a születési ideje alatt települési hulladék kerül 
kihelyezésre úgy az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítés mel-
lett a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, valamint adatszol-
gáltatással él a koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban 
megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról a számlát 
állít ki. 

A közszolgáltató köteles eleget tenni a Ht. /32A. § (4) bekezdés-
ben foglalt, Koordináló szerv felé fennálló adatszolgáltatási kö-
telezettségének. 

6.§ (1). A természetes személy ingatlanhasználó a települési hul-
ladék gyűjtésére, illetve elszállítására köteles a rendelkezésére 
bocsátott egyedi azonosító jellel ellátott vegyes hulladék gyűjté-
sére szolgáló, illetve az egyedi kódszámmal elkülönített gyűjtésre 
szolgáló edényzetet használni. 

(2) Családi házas területeken, magánháznál minimum heti 1 al-
kalom. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék ürítésének gyakori-
sága kéthetente 1 alkalom. Amennyiben a hulladék szállítása a 
közszolgáltató hibájából elmarad, 24 órán belül pótlásra köteles. 

(3) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak 
nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek foly-
tán az átadott hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja 
az átvett gyűjtőedény űrtartalmát, a közszolgáltató az ingatlan-
használó megkeresésével egyidejűleg jogosult a ténylegesen jo-
gosult elszállításra kerülő mennyiségről adatot szolgáltatni a Ko-
ordináló szerv felé, mely adatszolgáltatás alapján a Koordináló 
szerv tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően állítja ki 
a számlát. 

7.§ Az elkülönítetten a gyűjtésre rendszer bevezetését követő-
en a jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult a 
hulladékgazdálkodási bírság mértékéről valamint, kiszabásának 
és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. 
rend. rendelkezéseinek megfelelően. 
8.§ (1) E rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.  
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Sajóvámos Község 
Önkormányzatának 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelete 
hatályát veszi. 



   5

Reggel tovább folytatták útjukat, ami „már csak” 60 km 
volt… Az előző, 300 km-t már „letekerték”!
Visszatérve a programokra, műsorokra, a következőket 
szeretném közreadni:
Szombaton reggel a Pénzügyőr Zenekar zenés ébresztővel 
költötte a helyieket és a vendégeket. Kilenc órától már a 
vámolásé volt a főszerep a 6 lyukú hídnál!
Egy kedves vendéglátás után a települések résztvevői felvo-
nultak a megnyitó helyszínére, ahol kezdetét vette az ün-
nepségsorozat.
Elsőként a község polgármestere, Jadlóczki Lajos üdvözöl-
te a résztvevőket, majd további, köszöntő beszédeket hall-
gathattunk meg.

A beszédek elhangzása után a polgármesterek egy- egy szál 
gyertyát gyújtottak, majd a lelkészek áldáskívánásával feje-
ződött be a hivatalos rész. 
Az ünnepi műsor első részében láthattuk még, Nemzetisé-
gi fellépőket, dalköröket, és műsort adtak a helyi iskolások 
is. 
Megcsodálhattuk a Pilis Néptáncegyüttes műsorát, a Sáto-
raljaújhelyi -Kazincy Általános Iskola társastánc előadását 
és nem utolsó sorban a Sárospataki Bodrog Néptáncegyüt-
tes fergeteges műsorát.
A délután már a jelenlévő települések kulturális értékeinek 
bemutatásáról szólt: határokon túlról, és a hazai csoportok 
részéről egyaránt.
A nyolc fellépő csoport műsorai között láthattunk és hall-
hatunk népzenei műsorokat, néptáncosokat, vers előadá-
sokat, és természetesen, népdalokat is.
A mi műsorblokkunkban a következők szerepeltek: -Sajó-
vámosi Fiatalok tánca, Népdalkörünk két dalcsokra, Fel-
nőtt néptánccsoport, és ismét a Fiatalok színpadra lépése 
következett, hogy a kán-kán látványos előadása után- e he-
lyen is-, elsöprő sikert arassanak! Köszönet a szereplőknek, 
és a felkészítőknek egyaránt
Párhuzamos programként még néhány esemény említést 
érdemel, de bennünket a kispályás futballtorna érdekelt, 
amelynek során a lelkes, felnőtt csapatunk a dicséretes III. 
helyezést érte el! 
E sorok írója egy nemzetközi sakkmester ellen, sakkszi-
multánon vett részt, amelynek ugyan helytállt-, de végül 
veszített…

Mindent összevetve elmondhatjuk: Vámosújfalu jó rende-
zőnek bizonyult, a vendéglátásért köszönetet mondunk. 

Ami pedig bennünket- SAJÓVÁMOST illeti-, örömmel 
írom le, hogy csapatunk ismételten szépen szerepelt,- és 
újabb elismerést váltott ki! 
Hazaindulás után nem volt „meglepetés” hogy népdalkö-
rünkhöz csatlakozva- fiataljaink is segítettek a nótázásban! 
A következő-, immár X. jubileumi találkozót ismét Vá-
mosgyörk rendezi majd 2017-ben. 

Csiszár József
képviselő

REGÉCEN JÁRTUNK 

2016. 07. 01-jén elindultunk Regécre a sajóvámosi fiata-
lokkal. Nagyon jól éreztük magunkat, a kirándulás össze-
kovácsolta a társaságot. Volt lehetőségünk megtekinteni a 
regéci várat, melynek során gyönyörű látvány tárult a sze-
münk elé. Köszönjük a Sajóvámos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a támogatást.

Bencskó Boglárka 
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R E N D E Z V É N Y E K 

„Nálatok mindig történik valami, mindig van valami 
program. Klassz hely ez a Vámos”- hangzott el ez nem 
is olyan rég egy kolléganőm szájából a gimnázium-
ban. És igen,  klassz hely ez a Vámos, és az is igaz, 
hogy nincs olyan hónap, amikor ne lenne valami-
lyen rendezvény. Hol a Mikulást várjuk, hol disznót 
vágunk, hol bálozunk, hol a gyerekek szórakozására 
koncentrálunk, hol Szekrényes tanár úr íróvendége-
ivel ismerkedünk meg. Sorolhatnánk a sok-sok ren-
dezvényt, de a nyár talán a  legszínesebb kulturális és 
szórakoztató események tekintetében, hiszen itt van 
ugye augusztus 20-a,ami olyan sok programot kínál, 
hogy  mindig idecsalja még a környező települések la-
kóit is, mint ahogyan kihagyhatatlan a hagyományos 
júliusi Pincebál is. 

A XXIII. Pincebál is szépen kinőtte magát, szinte regi-
onális rendezvénnyé vált, hiszen a népszerű fellépők, 
a finom ételek, italok, a jó hangulat idén is számtalan 
helyi és nem sajóvámosi vendéget vonzott. Sajóvámos 
Község Önkormányzatának hála a rossz idő sem lett 
akadálya a rendezvénynek, mert egy óriási sátorral és 
az önkormányzati  pincehellyel  együtt 400 négyzet-
méteres fedett felületet biztosítottak a szervezők azok-
nak a szórakozni vágyóknak is, akik nem rendelkez-
nek saját pincehellyel.
A délelőtt szemerkélő eső az igazán elszánt verseny-
zőket nem tántorította el a főzéstől és már reggeltől 
– esőkabátban, kötényben – serénykedő amatőr sza-

kácsokat láthattunk a pincéknél, akik mit sem törődve 
az időjárással jókedvvel kóstolgatták egymás ételeit és 
persze a finom borokat, helyi pálinkákat. 
Délután már egyre több embert csábítottak ki a finom 
illatok, a jó zene – melyet az Agyagbanda Zenekar 
biztosított. Természetesen a kisebbek is kilátogattak, 
hiszen a gyerekek szórakoztatására is készültek a szer-
vezők, őket arcfestés, rodeobika várt. A rendezvényt 
Váradi Lajos polgármester úr nyitotta meg, aki beszé-
dében hangsúlyozta a sajóvámosi hagyományok fon-
tosságát, és abbéli reményétnek is hangot adott, hogy 
a felnövekvő generáció számára is követendő példa és 
minta lesz a múlt értékeinek megőrzése. Polgármester 
úr a továbbiakban köszönetét fejezte ki mindenkinek, 
aki hozzájárult valamilyen formában a rendezvény si-
keréhez.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a hagyományos 
borverseny mellett, pörköltfőző és süteménysütő ver-
senyt is hirdettek, ez utóbbit junior kategóriában is. A 
versenyek eredményei:

Süteményverseny felnőtt kategória:
1.Csoma-Iványi Mária / Diós krémes szelet/
2.Körtvélyesi Edina    /Barackos mámor szelet/
3.Gazsik Ferencné    /Csokis-diós kocka/

Süteményverseny gyerek kategória:
1.Végső Vanda   /Zserbó golyó/
2.Kovács Száva  /Muffin figurák/
3.Kiss Balázs    /Csíkos szelet/

Pörköltfőző verseny:
1.Egyhúron - pendülők
2.Váradi Katalin
3.Farkas Gyula

Különdíj:
1.Debreceni László
2.Sajóvámos Önkormányzata

Borverseny:
1.Oláh Antal
2.id.Váradi Lajos
3.Orosz Emil

XXIII. SAJÓVÁMOSI 
PINCEBÁL
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A bál hangulatának emeléséhez számtalan fellépő 
közreműködött. Természetesen leginkább Sajóvámos 
tehetségei léptek színpadra, így a Sajóvámosi Népdal-
kör, Váradi Orsolya és Kántor Boglárka énekükkel, a 
Csemete és Felnőtt Néptánccsoport, valamint Debre-
ceni Rita és barátai fantasztikus táncukkal szórakoz-
tatta a nagyérdeműt. 

A tombolasorsolás után már mindenki várta az idei 
sztárvendéget, Bunyós Pityut, aki közvetlen stílusá-
val, fergeteges előadásával táncra késztette hallgatóit, 
aminek immáron semmi akadálya nem volt, hiszen a 
fellépők után Czaga József, mint az elmúlt években 
oly sokszor, fáradhatatlanul zenélt hajnalig a mulato-
zóknak. 
Köszönjük szépen Sajóvámos Község Önkormányza-
tának az anyagi segítséget és mindenkinek, aki hoz-
zájárult a XXIII. Sajóvámosi Pincebálhoz és ezáltal 
ahhoz, hogy Vámos „klassz hely” legyen.

Vassné Szokircsák Diána
Sajóvámos Közösségi Házért Közalapítvány 

kuratóriumának elnöke

2016 nyara – ahogy az elmúlt években már megszok-
hattuk, hála a lelkes szervezőknek  - számos szórako-
zási lehetőséget kínált Sajóvámos lakosainak. Új prog-
ramként debütált viszont a Zene Ünnepe július 26-án, 
de úgy vélem, nem utoljára töltötte be a Kossuth teret 
a ZENE. 

Elsőként a Gyimesi pávások előadásában gyönyör-
ködhettük, akik nemcsak énekkel, tánccal, de jelleg-
zetes székely humorral szórakoztattak bennünket. A 
csapat vezetője, nem mellesleg tanára, Vaszi Levente, 
a Fölszállott a páva című műsor közönségdíjasaként 
ismerhettük meg.  Nemcsak gyönyörűen énekelt a 
Tatros melletti falujának dalaiból válogatva, de tánc-
ra is perdült és mindemellett fantasztikus hangulatot 
teremtett anekdotáival, szellemes, Tamási Áron-szerű 
előadásával.  

Örömmel láttuk a színpadon Vrencsán Anitát, aki a 
Fölszállott a páva című műsor gyerekszériájának szó-
lóének kategóriájának győztese volt. Tanárával nem-
csak duettet énekelt, de gyimesi néptáncot is bemu

A ZENE ÜNNEPE
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Konyhai jó tanácsok

HÚSSZELETEK GOMBÁVAL,  ZÖLD-
BORSÓVAL ÉS CSIRKEMÁJJAL

Hozzávalók 
Sertéscomb vagy karaj 
csirkemáj 
olaj 
vöröshagyma 
gomba 
zöldborsó
 
Sertéscombból, vagy karajból kiklopfolt hússzeleteket 
kevés  olajban  hirtelen elősütünk és  félre tesszük. A 
megmaradt olajon üvegesre párolunk vöröshagymát, 
hozzátesszük a felszeletelt gombát, csirkemájat, zöld-
borsót és az ízlés szerint fűszerezett hússzeleteket. 

(Delikát, majoránna, piros paprika, esetleg magyaros 
fűszer, stb.)és puhára pároljuk. 
Az összetevők arányát ki-ki eldönthet. Mire elkészül, 
finom, sűrű szaftos lesz.
Petrezselymes burgonya és párolt rizs is illik hozzá.

VEGYES SÜLT KÖRET

Kertjeink gazdag terméséből az éppen aktuális 
zöldségeket ( patisszon, sárgarépa, cukkini, cékla, lila 
hagyma, krumpli) kiolajozott, vagy vajazott tepsibe 
vékonyra szeleteljük, ízlés szerint fűszerezzük (pl. 

Delikát, majoránna keveréke kicsi piros paprika) és 
alufóliával szorosan letakarva sütőben puhára párol-
juk, a végén fólia nélkül kis ideig készre sütjük.

Receptet ajánlotta
Körtvélyesi Mária  

tatott. Vaszi Levente és Vrencsán Anita táncát, énekét 
három fiatal tanítvány népi hangszerekkel kísérte. Az 
ízes nyelvezet, a csodálatos erdélyi népviselet, a szép-
séges hagyományőrző dalok megalapozták a jelenlé-
vők jó hangulatát. 

A Gyimesi pávásokat követte a színpadon a méltán 
elismert „Doktor Úr”, Dr. Víg Bertalan és Homoki 
Anikó művésznő dalcsokra, akiket Lukács Ferenc ze-
nekara kísért. Szüleinktől, nagyszüleinktől, rádióból 
ismert örökzöld melódiákat hallhattunk tőlük cso-
dálatos zenekísérettel, mely mindenkit magával ra-
gadott. Az általuk előadott dalok inkább az idősebb 
korosztály számára volt talán nagyobb élmény, hiszen 
ők azok, akik nálunk az igazi hagyományőrzők, akik 
szeretik és ismerik a magyar muzsikát. 

Kívánom, hogy az igazi magyar népzene, népdalok 
hagyományainak a szeretete ne csak őket mozgassa 
meg, hanem a fiatalok is ismerjék meg, szeressék meg 
a régi magyar dalokat és erre kiváló alkalom a Zene 
Ünnepe.
 

Vassné Szokircsák Diána
Sajóvámos Közösségi Házért Közalapítvány

 kuratóriumának elnöke
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SPORT HÍREK

 Tisztelettel köszöntöm a sportbarátokat és a kedves 
olvasókat! Mint azt bizonyára sokan tudják, a véget 
ért 2015/2016-os szezonban, a Megyei II. osztályú 
bajnokság Északi csoportjában kiválóan szerepeltek 
településünk csapatai! Ritkán fordul elő, hogy a fel-
nőtt és az ifjúsági csapat egyszerre dobogón végezzen, 
azonban az elmúlt szezon, mindkét csapat számára 
érmes helyezéssel ért véget.

A 13. fordulóig veretlen felnőtt csapatunk, elmaradt 
ugyan az őszi szerepléstől, de így is magabiztosan sze-
rezte meg a bajnokság 3. helyét, 6 ponttal megelőzve a 
4. helyezettet és csak két ponttal szorult le az ezüstér-
mes pozíciótól. A csapat ezzel a szerepléssel beállítot-
ta saját legjobb eredményét, megismételve a 2000-es 
évek elején elért bronzérmes helyezést.

 

A bronzérmes csapat tagjai

Álló sor, balról: Bordás András, Nagy József, Szemán Dániel, 
Hozdik Gábor, Apostol Attila, Fejes Lajos, Hunyadi Sándor, 
Lukács Gábor, dr. Hajkó Zsolt, Szendi Károly, Takács Gábor, 
Somogyi Martin

Guggoló sor, balról: Bertók Zoltán, Balázs László, Tóth 
Barnabás, Váradi Norbert, Varga László, Omaszta Balázs, 
Sugár Szabolcs, Resetár Gábor, Husonyica Péter, Mohácsi 
László, Lalik Ákos

Elől: Körtvélyesi László
A képről hiányoznak: Bertók Csaba, Cservenka Károly, Né-
meti Szabolcs, Váradi Lajos (elnökségi tagok), Paszternák 
Norbert, Pálinkás Péter, Sedlák Csaba, Stefán Milán (játé-
kosok)
Az ifjúsági csapatunk ugyan többször szerzett már 
aranyérmet, de a most megszerezett aranyérem annyi-
val különlegesebb a többitől, hogy hatalmas fölénnyel, 
mindösszesen két döntetlent játszva, veretlenül sike-
rült elérni. 

A csapat ellentmondást nem tűrően utasította maga 
mögé a mezőnyt, amit az elért 26 győzelem mellett 
jelez a 138 rúgott és a mindössze 22 kapott gól is. Re-
mélem a fiatalok ezt az eredményt nem tekintik pá-
lyafutásuk csúcsának, és az új bajnokságban közülük 
jó páran már a felnőtt csapat újbóli sikereiért fognak 
küzdeni.

  

Az aranyérmes ifjúsági csapat tagjai

Balról jobbra: Takács Gábor, Bodolai Máté, Balogh Tibor, 
Somogyi Martin, Nagy Szabolcs, Kadlecsik Tamás, Cseh Dá-
vid, Tóth Gábor, Eszenyi Martin, Sipkás Balázs, Stefán Mi-
lán, Németi Szabolcs, Lakatos Levente, Stefán Dávid, Berecz 
Dávid, Husonyica Péter, Omaszta Balázs, Bertók Zoltán, 
Lakatos, József, Gyöngyösi László

Elől: Berecz Adrián
A képről hiányoznak: Orosz András, Kádár Dániel, Erdei 
Máté, Tóbis Martin, Tóbis Máté

 Remélhetőleg a 2016/2017-es szezonban is eredmé-
nyesen szerepelnek majd a csapataink, az előző évhez 
hasonlóan szintén a Megyei II. osztály, Északi cso-
portjában. Ebben az évben nem találkozunk majd a 
feljutó Szendrő, az idény közben visszalépő Kiskinizs 
és Dubicsány, valamint a bajnokságban nem indu-
ló Hidvégardó csapataival, viszont itt lesznek majd a 
Megyei I. osztályból kieső Nagybarca, a másik cso-
portból átkerülő Szirmabesenyő, és a feljutó Gesztely 
és Szirma csapatai. 

Mindezek mellett szurkolhatunk majd településünk 
első ízben bajnokságban induló női csapatának is, 
akik remélhetőleg szintén sikeres szerepléssel öregbí-
tik majd településünk hírnevét.

A csapatok sorsolását és a mérkőzések időpontját 
minden bizonnyal megtalálhatják a sajovamos.hu 
weboldalon is, így aki érdeklődik a mérkőzéseink 
iránt, könnyedén tájékozódhat azok időpontjáról. 
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POLGÁRŐRI HÍREK

Jó szórakozást kívánva a mérkőzésekhez, sportbaráti 
üdvözlettel:
        
  Takács Gábor
    Elnök

25 éve alakult meg a magyar Polgárőrség.
Az 1991-es évben-népi, lakossági, önkormányzati 
kezdeményezésekből – egymás után alakultak az „ön-
védelmi csoportok”, polgárőr szervezetek. 1991.ápri-
lis.24-n, ezek szövetségbe tömörültek és létrehozták 
érdekképviseleti szervezeteket, az Országos Polgárőr 
Szövetséget (OPSZ.-t). 

A rendszerváltás sajnálatos velejárója volt, hogy az 
országos bűnözési mutatók duplájára növekedtek, 
amellyel – szinkronban – nem nőtt duplájára a rend-
őrségi kapacitás. 
Ez a negatív jelenség generálta – elsősorban – a Pol-
gárőrség létrejöttét. Egyedüli civil szervezetként – a 
jogalkotó Országgyűlés – törvényben szabályozta a 
Polgárőrség tevékenységét. 

A 2006.évi LII. polgárőr törvényben meghatározottak 
szerint tevékenykedik a magyar Polgárőrség. 
Ez a törvény egyértelműsíti, hogy a polgárőr lehetősé-
ge és legfontosabb ’fegyvere’; a bűnmegelőzés és nem 
a bűnüldözés!(A bűnüldözés, a Rendőrség jogosítvá-
nyát és kötelezettségét képezi!) 

A polgárőr tehát nem rendőr, nem hatósági személy, 
nem biztonsági őr, nem kidobó legény, nem ’ rendező’! 
(A felelős rendezővel – azok felkérésére – rendezvény 
biztosításában; közreműködik.) A polgárőr, a bűncse-
lekmények észlelését, a bűnelkövetési helyzetek kiala-
kulását jelzi, jelenti a Rendőrségnek. 

A bűncselekmények  elkövetőit – a bűncselekmények 
helyszínén – visszatarthatja és a kiérkező Rendőrség-
nek átadja. 
(Ez a lehetőség a rendőr esetében; kötelezettség!) A 
polgárőrt, a jogszerű intézkedése során, fokozott mér-

tékű, büntetőjogi védelem illeti meg! (Tehát verbális 
vagy fizikaimegtámadása esetén – az elkövetőt – a 
törvény magasabb mértékű, büntetési tétellel sújtja!)
A magyar Polgárőrség – szervezeti felépítésében – 
„alulról építkező’ - : A települési Polgárőr Egyesületek 
közvetett irányítását, a Polgárőr Járási Koordinátorok 
végzik, akiknek a szükséges szakmai-és jogi képzett-
ségét a Polgárőr Akadémia eredményes elvégzése biz-
tosítja.
(Ennek a ’bentlakásos’ akadémiai képzésnek az Igaz-
gatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészet-
tudományi Kar, tanszékvezető egyetemi docense.) 

A Polgárőr Járások, a Megyei Polgárőr Szövetségekbe 
tömörülnek.(A  Polgárőr Járási Koordinátorok a Me-
gyei Polgárőr Szövetségek Vezetőségeinek a tagjai.) 
Végezetül; a Megyei Szövetségek alkotják az Országos 
Polgárőr Szövetséget. 
A Sajóvámosi Polgárőrség Egyesülete – a Miskolci 
Járás északi részén található - 13 Polgárőr Egyesület-
tel  egyetemben, a „Miskolc-Észak” Polgárőr Járáshoz 
kapcsolódik, szervezetileg.
A Sajóvámosi Polgárőrséget (mint önálló civil szer-
vezetet), a Sajóvámosi Önkormányzat hozta létre, a 
8./1993.XI.02.) határozatával. 
A Szervezet – a 2001-es évtől kezdődően – jogfolyto-
nossággal – ’Sajóvámosi Polgárőrség Egyesülete’-ként 
végzi,  helyi települési bűnmegelőzési munkáját, térí-
tésmentesen. 

Az 1993. november 02-ai alakulásától, napjainkig; 
ez a közfeladat ellátási tevékenység előütemezetten, 
regisztráltan és folyamatosan működik, a lakossági 
szubjektív biztonságérzet növelése, a lakossági köz-
nyugalom megóvása és szolgálata érdekében.

Szokircsák István   
polgárőr parancsnok
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ARANY JÁNOS
 ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

BALLAGÁS 2016

Kedves ballagó Nyolcadikosok!

„Előre föl, miénk az élet,
E széles földnek kerekén,
Szemünkbe csillog az ígéret
És bennünk virág a jó remény.”

Ezzel az idézettel, Juhász Gyula Munkásgyermek-
himnusz című versével hívtatok meg mindannyiun-
kat a mai ünnepre. Az általatok választott, mottóként 
megjelenő üzenetben egy új élet kezdetének öröme,a 
sugárzó optimizmus, a jövőbe vetett hit lelkesedé-
se mutatkozik meg. És valóban. Igazatok van. Miért 
búslakodnánk, miért sírnánk a mai napon?A remény 
napja ez. Életetek során az óvodai után immár ez a 
második ballagásotok,s remélhetőleg több követi 
még. Ezek a napokaz esküvő, a gyermekszületés és az 
olyan családi ünnepek sorába tartoznak, amelyeken 
csak az örömkönnyeknek van helyük.
Ma nem a búcsúzás szomorúságáról kell beszélni, hi-
szen nem váltok meg igazán semmitől. A falu, a ba-
rátok, az iskolatársak, a tanárok, a család mind-mind 
elérhető marad számotokra bármikor, amikor szük-
ségetek lesz rá. Számíthattok ránk, s ugyanígy mi is 
számítunk rátok. Az iskola kapuja nyitva áll előttetek, 
és visszavárunk benneteket egy-egy beszélgetésre, ta-
lálkozásra.

Egy szakasz lezárult ma az életetekben, de ez számta-
lanszor fog még megtörténni.
Az előttetek álló út pedig ígéretes, titokzatos és izgal-
mas lehetőségekkel teli.

Vannak és lesznek majd pontok, amelyeknél döntése-
ket kell hozni. 

Ilyen a továbbtanulás, a párválasztás, a családalapí-
tás, a munkahelyek kiválasztása, és egyáltalán min-
den olyan nap, amikor jó és rossz, helyes és helytelen, 
hasznos és káros dolgok között kell választani. 
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S ha létezik az életben művészet, akkor ez az. 
Hogy helyes döntéseket hozzunk a megfelelő pillanat-
ban.
Sajnos nem látunk a jövőbe. Döntéseink helyességét 
sokszor csak utólag ismerjük fel.
Az élet egy olyan film, amitnem lehet visszatekerni. 
Egy olyan számítógépes játék, ami nem ad újabb do-
bást. 

Minden döntésünk egyszeri, és következményét vi-
selnünk kell, akár jó, akár rossz döntést hoztunk.Ez a 
felnőtté válás legfontosabb feltétele. 
A helyes út megtalálásában azonban mindig segít a 
csendes belső hang, a szeretet.

Azt kérem tőletek, hogy vegyétek komolyan az élete-
teket, döntsetek a saját és a hozzátok tartozók sorsáról 
felelősen, hogy ha évtizedek múlva visszanéztek, bé-
kés és boldog életet lássatok magatok mögött.

Mi itt az iskolában azt szeretnénk, ha csupa vidám és 
elégedett arcot látnánk, amikor majd veletek találko-
zunk. Nagyon szurkolunk nektek.

A mottótokul választott Juhász Gyula vers bevezető 
sorai lelkesítsenek:

„Előre, föl, fiúk, leányok,
Mienk a föld, mienk az ég,
Nekünk teremnek a virágok
És minket vár a messzeség!
Induljunk vígan és remélve
A boldog, szép jövő elébe,
Mienk a hely a nap alatt,
Míg szívünk bátor és szabad!”

Hát ez lesz a következő pár évtizedre a házi feladat! 
És mindenkitől szigorúan számon kérem, úgy vigyáz-
zatok.

Dr. Pappné Nemes Katalin
igazgató

Ballagási beszéde 2016. június 17.

KINCSES SZIGET ÓVODA 
HÍREI

Félve léptünk be velük első nap az óvodába, de milyen 
hamar elrepült ez a négy év, mintha csak tegnap lett 
volna.

Hiányozni fognak a mikulás ünnepségek vidám da-
locskái, a farsangi bálok jó hangulata és az anyák napi 
műsorok meghitt pillanatai. Minden alkalomra lelke-
sen készültek óvónéniékkel. Várva a visszajelzést tő-
lünk szülőktől, hogy mennyit fejlődtek hónapról-hó-
napra, évről-évre.

Iskolaérettek lettek és eljött a búcsú pillanata!
Izgalommal és várakozással vártuk ezt a nagy napot 
gyerekek és szülők egyaránt. Lelkesen készültek a 
nagycsoportosok, hogy vidám kis műsorukkal meg-
lepjék a meghívott vendégeket, rokonokat, szülőket. 

A sok tanulásnak és próbának meglett az eredménye. 
Egy hosszú mesét: A kelekótya kiskakas történetét ad-
ták elő, ballagó dalokat énekeltek és verseltek. Egy kis 
ízelítőt láthattunk az elmúlt évek munkáiból. A balla-
gás fénypontja mégis a tarisznyák átvétele volt, 
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ami néhány gyermek szemébe könnyet csalt elő. Meg-
érezték ez már „nem csak egy próba”hanem búcsú az 
óvodától.
Búcsú a felhőtlen vidám játékos napoktól, óvó nénik-
től, dadus néniktől és a pajtásoktól!
Az utolsó közös uzsonna vidám hangulatban telt el. 
Szívükből egy kis darabot az óvodában hagynak és 
elbúcsúznak, mert vár rájuk az iskolapad. Mi szülők 
is szerettünk volna illően elbúcsúzni az óvoda összes 
dolgozójától és meglepni őket egy kis búcsú ajándék-
kal. A gyerekekkel közösen megköszönve ezzel az el-
múlt évek kitartó munkáját.
A következő tanév becsengőjekor immár az iskolapad-
ban folytatják tanulmányikat, de szívükben az óvodás 
emlékek mindig élni fognak!

„ … Mesevilág most mennem kell, de nem feledem, 
amit tőled kaptam.
      Mesevilág az emlékek a szívem mélyén örökre 
megmaradnak.
      Viszlát, csodás mesevilág! ...”
       

(Pintér Béla: Mesevilág)

Külön köszönetet szeretnék mondani Szólya Zsuzsá-
nak és Tötösné Erikának a ballagási műsorban nyúj-
tott munkájukért és segítségükért.
        

Berényi-Nagy Zsuzsa

EGYHÁZI HÍREK 

MAGYARNAK LENNI  BÜSZKESÉG

A Mai világunkban vannak olyan szavak melyek ér-
telmezése bizony nem mindenki számára ugyanazt 
jelenti. Őszintén büszkék vagyunk ha, Magyar ember 
áll a dobogó legmagasabb fokán egy sport eseményen 
és a himnuszt hallgatjuk közben. A biblia is ismer 
többféle büszkeséget. Sőt a mai HR –s szakemberek 
többsége azt tanítja és mondja, hogy a munkatársak 
büszkesége pozitívan hat a munkafolyamatokra és tel-
jesítményösztönző hatása is van. 

Büszkeség a Szótárakban:

1. Megelégedettség vagy öröm érzése amiatt, amit 
tettünk, vagy amit egy másik személy tett (aki szoros 
kapcsolatban áll velünk).
Az apa büszkeséget érzett a lánya teljesítménye miatt. 
A jól végzett munka büszkeséggel töltötte el a mun-
kást.

2. Önmagunk értékének tudása. Bizonyosság abban, 
hogy magunk vagy társainkkal képesek vagyunk jó 
hatásokat okozni, célokat elérni. Diadalmas érzés, 
amit az ember önmagába vetett hite, bizonyossága 
és a saját, magas szintű jóra törekvésének ideáljaihoz 
való igazodása tart fenn. Ez olyan önbecsülés, amit a 
csoportban betöltött szerep, vagy az elért eredmény 
igazol vissza.
Megalapozott volta a büszkeségem: megjavítottam a 
kocsit, pedig a szerelőnek sem sikerült. Az olimpiai 
győzelem láttán elöntött a büszkeség, hogy magyar 
vagyok. A büszkeség a boldog élet alapja. Az alatto-
mos rágalmak megpróbálják aláásni a jóra törekvő 
emberek büszkeségét.

3. Büszkeség szinonimái:
önérzet, öntudat, önbecsülés, méltóság, méltóságérzet

Büszke Magyar vagyok, mert….
1.  895-ben a Honfoglalás idején, mintegy 500.000 
magyar érkezik a Kárpát-medencébe és ha összeha-
sonlítjuk ezt a számot a mai magyar népességi adatok-
kal itt a Kárpát-medencében (ami 16.000.000 magyart 
jelent), akkor láthatjuk, hogy mi 1100 év alatt a 
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30-szorosára növeltük a magyarság létszámát.

2.- A Honfoglalás idején Európában csak a görögök-
nek és a rómaiaknak volt írásbeliségük és amikor mi 
megérkeztünk a Kárpát-medence területére, már ki-
forrott, kész, mintegy 1700 éves írásbeliséget hoztunk 
magunkkal.

3.-Az Ómagyar Mária-siralom szövegét mi még a mai 
napig értjük, hiszen szókincsét, mind a mai napig 
használjuk. Shakespeare drámáit a művelt: angol, már 
csak szótár segítségével képes elolvasni, mivel annyit 
változott nyelvük az elmúlt 440 év során. A miénk, 
megtartotta nyelvtanát és szókincsét. Nem volt haj-
landó a magyar az anyanyelvét engedni, hogy belesi-
muljon, beleolvadjon a nagy nyelvi forgatagba!

4.-A Magyar Zenetudományi Intézet regisztrálta a 
200.000 magyar népdalt, amelyből 100.000, már meg-
jelent nyomtatásban is. A 80 milliós Németországban 
összesen 6.000 népdalt tudtak összegyűjteni.

5.- A magyar mesevilág páratlan az egész világon. 
Európában nem ismerik a tündért, hetedhét orszá-
got, fanyűvőt, hétfejű sárkányt, még nyelvtani szinten 
sem. Nincs szavuk rá.

6.-  Európa nem ismerte a magyarok bejövetele előtt 
a hús megfőzésének módját? Nem ismerték a villát és 
a kanalat. Kézzel és késsel ették a sütött húst. Behoz-
tuk a sajátos fűszerezési technikánkat, a darabolást, 
a fűszerekkel való összefőzést. Az édes, sós, savanyú, 
keserű ízek mellé mi hoztuk az erős ízt ételeinkben, 
amelyet ma is megtalálunk a magyar gasztronómi-
ánkban vagyis más szóval, ma is a magyarok jó fűsze-
resen szeretik elkészíteni az ételeket.

7.-Nem járnak tógában, ma Európában az emberek, 
mert mi behoztuk magunkkal a nadrágot, a zakót (ka-
zak), a hosszú kabátot (kaftán). Amíg Európa saruba, 
csizmába, bocskorba járt, addig mi magyarok behoz-
tuk a háromnegyedes sarkos cipőt. Sőt még az alsó 
fehérnemű is általunk kerül a világnak erre a részére. 
Gondoljuk csak meg, ma Skóciában, ha valaki igazán 
korhűen akar a skót népviseletbe felöltözni, akkor 
nem vesz alsónadrágot a kockás szoknya alá.

8 - A világ második alkotmánya a miénk magyaroké. 
Az első az izlandi 720-ból, a második pedig: Szent Ist-
ván király intelmei Imre herceghez.

És, akkor még egy szó sem esett a magyarok hitéről, a 
sok tudósról, feltalálóról. Ezek persze csak kiragadott 
példák, a teljesség igénye nélkül. Jó lenne, ha legalább 
addig eljutnánk gondolatban, hogy magyarnak lenni 
nem szégyen!  S, akkor talán nem támolyognánk ösz-
sze-vissza, abban a jogi, gazdasági és kulturális csap-
dákban!
 
Mi kell az élethez...? 

Föld, Víz, Levegő, Napfény. Ez a négy!
Ezen a Földön, a Kárpát-Medence mindebben a leg-
gazdagabb, nincs hozzá hasonló!
Európa, ahol a termőföld a világon a legjobb, 22 cm 
a humuszréteg (termőréteg). Ebbe benne van Hol-
landia, ahol a tengertől hódítottak el homokot, oda 
hordtak 3-5 cm humusz termőtalajt, és benne van a 
Kárpát-Medence, ahol a termőréteg 75 cm.  Tudjuk-e, 
hogy ez a 

Kárpát-Medence, ahol egy évezrede, 15 millió ember 
él, ez a föld hagyományos műveléssel több, mint 100 
millió embert tudna eltartani? 
Ma a 7 milliárd emberből 1 milliárd szomjazik, 1,5 
milliárd meg egész életében egészséges vizet nem fo-
gyaszt. Mi ivóvízben fürdünk szó szerint. Tudjuk-e, 
hogy a jelenlegi ivóvíz készletünk 1 - 1.5 milliárd em-
ber édes ivóvíz készlete, amely itt van a talpunk alatt ?

Minden reggel megköszönöm a Teremtő Istennek, 
hogy ide születtem s itt élhetek a családommal.
Sehol a világon nincs olyan föld,víz és klíma, amely az 
emberi létet így biztosítaná”

Szent István Király ünnepén legyünk Büszke Keresz-
tény Magyarok!

   Tótszegi István
Görög Katolikus paróchus

     



 Adler-Olsen, Jussi: Határtalanul
 Alvtegen, Karin: 
 A kitaszított
 Bálint Ágnes: 
 A repülő dívány
 Bán Mór: 
 Hunyadi 8kv.: 
 A hit harcosa
 Bartos Erika: 
 Bogyó és Babóca társasjátéka, 
 Bogyó és Babóca virágai
 Bronte:, Charlotte: Villette
 Csukás István: Nyár a szigeten 
 Dickens, Charles: Szép remények
 Douglas, Louise: Mielőtt elmentél
 Dumas, Alexandre: A három testőr
 Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló
 Fáy András: Állatmesék
 Knight, Eric: Sam Small csodálatos élete
 Lorentz, Iny: Vad vidék
 Lőrincz L.László: Homokvihar
 Martin, Charles: A szív kútja
 Morgan, Jude: A bánat íze 
 Moyes, Jojo: Mielőtt megismertelek
 Nesbo, Jo: Fejvadászok
 Nógrádi Gábor: Az öcsém zseni 
 Ohlsson, Kristina: Lotus blues
 Preston, Douglas: Becsapódás
 Schulman, Ninni: Lány a hóban
 Schwendemann, Andrea: Lovak
 Soder-Feichtenschlanger, Ferdinand: 
 Gyógyító talpmasszázs
 Sparks, Nicholas: Engem láss!
 Stilton, Geronimo: Az olimpia hőse, 
 A fantázia birodalma, 
 A barátság ereje
 Vadadi Adrienn: A palacsinta tábor

KÖNYVAJÁNLÓKOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ 
HÍREI 
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NYÁRI TÁBOR SAJÓVÁMOSON

Sajóvámos Önkormányzata idén nyárra is lehetőséget 
adott, hogy a 6-14 éves gyermekek 2016. június 20 és 
30. között táborozhassanak. Nagyon sok iskolás gyer-
mek jelentkezett erre a lehetőségre. A gyerekek min-
den nap élményekkel tértek haza vidáman, boldogan. 

Változatos programokban volt részük: ellátogattak 
Debrecenbe a Kerekerdő Élményparkba, focizhattak, 
társasjátékoztak, készítettek kókuszgolyót amit jóízű-
en elfogyasztottak. 

A nagy forróságot vízi pisztolyozással és vízi bombá-
zással enyhítették. Gyurmát készítettek, melyből na-
gyon szép és ötletes alkotások születtek, sorversenyen 
vehettek részt.
Utolsó napon meglepetésként bűvész érkezett hoz-
zájuk, aki elkápráztatta és bevonta őket az előadásba. 
Ugráló várral zárták a tábort.
A gyerekek alig várják, hogy újra táborozhassanak Sa-
jóvámoson.

Szeretnénk megköszönni Sajóvámos Község Önkor-
mányzatának az anyagi támogatást és a Kossuth Kö-
zösség Ház dolgozóinak munkáját.
     

Kissné Lőrincz Réka
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